
Munkatársat keresünk 

Online Marketinges 
 

feladatkörbe. 
 

 

Feladatok: 

 Szépségápolási webshophoz kapcsolódó online magazin kezelése, mely magába 

foglalja a tartalomkezelést, cikk írást, hirdetés kezelést. 

 Kapcsolattartás bloggerekkel, vloggerekkel, szövegírókkal 

 Online marketing koncepciók, akciók, kampányok és az ehhez kapcsolódó 

folyamatok megtervezése, végrehajtása és koordinálása 

 Közösségi médiacsatornák nyomon követése, a cég marketingstratégiájának 

érvényesítése, feladatok menedzselése 

 Marketing tevékenység monitorozása, statisztikák, riportok készítése 

 Konverziók követése, landing oldalak optimalizálási javaslatai, split tesztek 

 Kérdőívek, elégedettségi felmérések menedzselése, kiértékelése 

 CRM funkciók: ügyfélcsoportok kezelése, egyedi ajánlatok kidolgozása, 

jogosultságkezelés 

 A cég weboldalainak kezelése, napi tartalmi frissítése 

 Online hirdetések kezelése: Adwords, Facebook, Youtube, PPC, optimalizálás, 

kampánykezelés 

 Online és SMS kampányok lebonyolítása 

 Nemzetközi e-marketing trendek követése 

 Termékbevezetésekben való részvétel, szövegírás 

 Piackutatás, brand pozicionálás 

 Általános kérdések megválaszolása e-mailen 

 PR feladatok, média jelenlét, partnerekkel való kapcsolatfelvétel 

 

Elvárások: 

 Min. 2-3 év online marketing tapasztalat 

 Weboldal fejlesztésben szerzett szakmai ismeretek  

 WorldPress tartalomkezelő rendszer magas szintű ismerete 

 Photoshop alapszintű ismerete 

 Jó szövegírási képesség (sales oldalak) 

 Informatikai eszközök magas szintű ismerete és használata (pl. Office, Keresők, 

Adwords, Analytics, Hírlevélküldő, stb) 

 Online értékesítés orientált szemlélet 

 Projekt menedzseri tapasztalat 

 Angol nyelvtudás 

 Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikáció 

 Jó problémamegoldó képesség 

 Precíz, határidős munkavégzés 

 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: 

 Nemzetközi marketing trendek ismerete (pl. Eben Pagan, Frank Kern, Jeff Walker, 

stb) 

 IT tapasztalat, html nyelv 

 



Amit nyújtani tudunk: 

 Változatos feladatkör 

 Versenyképes jövedelem 

 Dinamikus, fiatal munkatársak 

 

 

Állás, munka területe(i): 

 Marketing / Média / PR 

 Online marketing munkatárs 

 Online marketing projektmenedzser 

 Értékesítés és Marketing 
 

Kizárólag fényképes önéletrajzát, és cégre szabott motivációs levelét kérjük küldje az 

information@alveola.hu email címre. A motivációs levélbe kérjük írja meg: 

• Milyen online marketing tevékenységet végzett eddig? 

• Vett-e valaha részt termékbevezetésben? 

• Írt-e online értékesítő oldalt? 

• Foglalkozott-e weboldalak marketing szemléletű áttekintésével? 

• Most éppen mivel foglalkozik és miért váltana? 

• Mikor tudna kezdeni? 

• Nettó fizetési igény? 

 

 


